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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                            секретар   ради 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

Гісем М.В., Палінчак М.М. 

 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Пекар В.І. -  начальник управління правового забезпечення 

 

Романюк С.В.               -  заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

 

Мінаєва А.Л. - головний спеціаліст відділу документального та 

організаційного забезпечення  
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ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

Фартушок І.І. - заступник міського голови   

Бабидорич В.І. - директор департаменту міського господарства   

Полтавцева Т.В. - начальник управління майном  департаменту міського 

господарства 

 

  

Куберка М.Ю. - начальник відділу експлуатації житлового фонду та 

інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

 

  

Турянчик О.О. - начальник  управління житлово-комунального господарства 

департаменту міського господарства 

 

  

Папай М.Б. - начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

департаменту міського господарства  

 

  

Василиндра О.М. - начальник управління у справах культури, молоді та спорту, 

начальник відділу культури 

 

  

Горват М.В. -  заступник директора департаменту праці та соціального 

захисту населення, начальник управління соціальних 

допомог   

 

  

Бобик П.І. - начальник відділу транспорту, державних закупівель  та 

зв’язку 

  

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

  

Арокгаті М.Ю. -  начальник служби у справах дітей 

 

  

Решетар В.В. - начальник управління охорони здоров’я   

Логвінов П.В. -  начальник управління економічного розвитку міста   

Медвідь С.М. - начальник відділу тарифної політики та енергоменедж-

менту управління економічного розвитку міста 

 

  

Феєр Я.Ю. - головний спеціаліст відділу землекористування   

Штефуца В.О.    - начальник відділу запобігання і протидії корупції та    

взаємодії з правоохоронними органами 
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Кохан А.І. - начальник відділу  інформаційної роботи 

Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу  інформаційної роботи 

Медюх Ю. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

Трофименко В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

Мегела О. - головний редактор газети «Ужгород» 

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував довключити до порядку денного проєкт рішення про надання 

дозволів на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою. За 

довключення питання та за порядок денний в цілому голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідала: Василиндра О.М.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 467 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення до суду щодо призначення опікуна. 

Доповідав: Горват М.В.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 468 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про забезпечення виконання бюджетного законодавства щодо 

витрачання коштів Ужгородського району на здійснення 

видатків місцевого бюджету на 2019 рік. 

Доповідав: Решетар В.В.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 469 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про тарифи на міські перевезення. 

Доповідав: Логвінов П.В. 

Виступив: Пекар В.І. 

При обговоренні питання присутні: Куля О.П., голова ГО  «Асоціація 

пасажирських перевізників міста Ужгород»,  Якубишин Я.М., директор ТОВ 

«Транс-Уж», Козун В. І., директор АТ «Ужгородське АТП-12107».  
Голосували за прийнятття проєкту рішення зі зміною та 

доповненням (пункт 2 викласти в новій редакції та доповнити  

пунктом 4): «за» - 4, «проти» - 0, «утрим.» - 0, «не голосував» - 1 

(Андріїв Б.Є. через конфлікт інтересів). 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 470 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про скасування рішень 

Доповідала: Феєр Я.Ю.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 471 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення переможців конкурсу з перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах загального користування. 

Доповідав: Бобик П.І.  
Голосували за прийняття рішення з поправкою одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 472 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж. 

Доповідала: Полтавцева Т.В.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 473 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку актів списання багатоквартирних 

житлових будинків із комунального балансу міста. 

Доповідала: Куберка М.Ю.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 474 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переведення житлового приміщення у нежитлове. 

Доповідала: Полтавцева Т.В.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 475 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення дозволів. 

Доповідала: Полтавцева Т.В.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 476 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду. 

Доповідала: Папай М.Б.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 477 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму. 

Доповідала: Папай М.Б.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 478 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про квартирний облік. 

Доповідала: Папай М.Б.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 479 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення, відмову в переоформленні збірно-

розбірних гаражів.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 480 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про звнішню  рекламу. 

Доповідала:   
Голосували за прийняття рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 481 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою 

Доповідала: Куберка М.Ю.  
Голосували за прийнятття проєкту рішення: «за» - 4, «проти» - 0,  

«утрим.» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 482 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (Фрідманський М.М.). 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив:  Андріїв Б.Є.  

ВИРІШИЛИ: Абзац 1 п. 1 проєкту рішення відкласти на довивчення, абзац 2 

п. 1 пропонувати інше місце для розміщення кіоску. 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (Горват Н.А.). 

Доповідав: Боршовський О.І.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 483 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (Манукян А.). 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив:  Андріїв Б.Є. 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення відкласти на довивчення. 

 

СЛУХАЛИ: Про припинення дії паспорта відкритого літнього майданчика. 

Доповідав: Боршовський О.І.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 484 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 10.04.2019 № 116. 

Доповідав: Пекар В.І. 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення відкласти на довивчення. 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про виконання плану роботи виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради за ІІ квартал 2019 року. 

Інформувала: Макара О.М.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію Макари О.М. взяти до відома (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету міської ради 

на І півріччя 2020 року. 

Доповідав: Романюк С.В.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 485 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 29.02.12 № 52 «Про виборчі 

дільниці». 

Доповідав: Романюк С.В.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 486 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 25.02.2019 № 60. 

Доповідав: Романюк С.В.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 487 прийняти (додається). 

 

          Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 488 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 489 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів про відчуження та 

набуття майна, право власності на яке або право користування 

яким мають діти.  
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Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 490 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішень виконкому. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 491 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 


